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Tigris Dojo 2015. évi Nyári Tábora      Velencei tó - Ifi Szálló  

          Kyokushin Karate „DEKÓDOLÁSA” a mindennapjainkra  

Tábor célja: Éberebb Figyelem és Test-használat szinkronjával belépés a tudatosságból a tudatalattiba, 

majd ennek bevonása a küzdelembe. Látható mozgás-minőség változás. Összetartó közösség kialakítása, 

csapatépítés. 

Tábor helye, ideje: Velence Ifi Szálló http://www.ifiszallo.hu 

2015. AUGUSZTUS 04-09. KEDDTŐL-VASÁRNAPIG, 6 nap/5 éjszaka, teljes ellátás, amely EBÉDDEL kezdődik 

és reggelivel záródik. Beérkezés augusztus 04-én, kedden 9:30-ig. Táborzárás: vasárnap reggeli után. 

 
Díja:    14 év alatt 23.000 Ft;  14-18 év 24.000 Ft;  18 év felett 27.000 Ft. 

Foglaló 8.000 Ft egységesen. Üdülési csekket és Erzsébet utalványt elfogadunk. 

Családostól is lehet jelentkezni - ideális a pihenésre. Családi kedvezményt tudunk biztosítani. 
Jelentkezés: Határideje: JÚLIUS 24-ig a foglalóval. Többit a helyszínen. A Tábor NYÍLT!  

Jelentkezni az edzőknél és email-en lehet, amíg van szabad hely. Maximalizált létszám kb 90 fő.  

Minden klubtagunknak javasolt!  4,8 ágyas szobák - saját WC zuhanyzóval, kiskonyhával - választhatók 

korlátozottan a jelentkezés sorrendjében. Parkolás ingyenes. 

Program: Első edzés: Aug. 4-én, kedden 10:30-12:00. Ebéd 13 órától. 

- övvizsga felkészítés (további edzések időpontját és beosztását helyszínen határozzuk meg.) 

- szabadtéri edzések, kreatív eszközök (kondicionálás, szermunka, saját súlyos - „street workout”) 

- küzdelmi felkészítés, nyílt küzdőedzés (Aug. 6, csütörtök délután) 

- hideg-fegyveres és belső-erős harcművészeti képzés, 

- tábor zárásakor Sayonara Party, TÁBORTŰZ, sütögetés.   

A szállásnál büfé/étterem és közért üzemel. Szabad strand lehetőség. Eső esetén terem van. 

Megközelítés: 

 - Autóval M7-ről Budapest irányából a 41.km-nél kell kihajtani, 

 - Vonattal Velence állomásnál leszállni, majd 400 m séta. 

Övvizsga: AUGUSZTUS 8-án, szombaton 14:00-től gyerekek; majd felnőttek 16:00 – 19:00, díja: 3000 Ft; 

Budo pass-t hozni kell. Kötelező edzés, a végén küzdelemmel. Aki bejárós - időben érkezzen meg! 

Hozzatok: futócipőt, karate ruhát (ha van, akkor kettőt), karate övet, meleg ruházatot, védőfelszerelést, 

vitaminjaidat, esetleges gyógyszereidet; jegyzetfüzetet-edzésnaplódat; fürdőruhát.  

Jó felkészülést! 

OUS!                Sensei Fris Ferenc   4. Dan klubvezető 


